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สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ เนื�องจากปัญหาภาวะแทรกซ้ อนที�เท้ าในผู้ป่วยเบาหวานเป็ นสาเหตุท�ีสาํ คัญที�ทาํ ให้ ผ้ ูป่วยสูญเสียคุณภาพชีวิต
ในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยทัว� ประเทศ จําเป็ นจะต้องอาศัยข้ อมูลพื�นฐานทีเ� กีย� วข้องในการกําหนดนโยบายต่างๆ
การศึกษานี� มีวัตถุประสงค์เพื�อสํารวจองค์ประกอบการบริการด้ านภาวะแทรกซ้ อนที�เท้ าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานใน
โรงพยาบาลทั�วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในประเทศไทย โดยการศึกษานี�เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใช้ เป็ นแบบสอบถามชนิดตอบเอง ทําการศึกษาในโรงพยาบาลทัว� ไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในประเทศไทย
จํานวนทั�งสิ�น ��� แห่ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ���� พบมีโรงพยาบาลทีส� ่งแบบสอบถามกลับ ��� แห่ง
คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ ��.� ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลทั�วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซ้ อนที�เท้าและประเมินความเสี�ยงของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม
โรงพยาบาลส่วนใหญ่มกี ารประเมินความเหมาะสมของรองเท้ าที�ผ้ ปู ่ วยสวมใส่ แต่น้อยกว่าครึ�งสามารถจัดหาอุปกรณ์
เสริมรองเท้ าและรองเท้าสําหรับผู้ป่วยที�มีความเสี�ยงปานกลางและสูง ด้ านการรักษา พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่
สามารถรักษาแผลเบาหวานได้ ข้ อมูลที�ได้ จากการสํารวจสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนกําหนดนโยบาย
การจัดการระบบบริการการดูแลภาวะแทรกซ้ อนที�เท้ าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศ
คําสําคัญ: โรคเบาหวาน, ภาวะแทรกซ้อนที�เท้า, การบริการทางคลินิก, การสํารวจ, ประเทศไทย

บทนํา

ภาวะแทรกซ้ อนที�เท้ าในผู้ป่วยเบาหวานเป็ นสาเหตุ
สําคัญที�ทาํ ให้ ผู้ป่วยสูญเสียคุณภาพชีวิต โดยข้ อมูลจาก
สมาพั นธ์เบาหวานโลก พบว่ าร้ อยละ �� ของการถู ก
ตัดขามีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน สําหรับประเทศไทย
ความชุ กของการเกิดแผลที� เท้ าในผู้ ป่ วยเบาหวานพบ

ประมาณร้ อยละ � – 20(1-3) โดยพบโรคปลายประสาท
เสื�อมจากเบาหวานประมาณร้ อยละ ��-70(1-4) และพบ
ความผิดปกติของชีพจรทีเ� ท้าร้ อยละ 4 – 30(3-5) ความชุกของการตัดเท้ าหรือขาประมาณร้ อยละ �.�-32(2-6)
นอกจากนี� ยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที�มีประวัติการ
มีแผลที� เท้ ามี อัตราตายเป็ น �.� เท่ าของกลุ่ มที� ไม่ มี

Diabetic Foot Care Service for Diabetic Patients – a National Survey Study of Community and General Hospitals

ประวั ติ (7) อย่ า งไรก็ตาม พบว่ าภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ า
ในผู้ ป่ วยเบาหวาน โดยเฉพาะการตั ดขาหรื อเท้ า นั� น
สามารถป้ องกันได้
ปั จจุ บั นประเทศต่างๆทั�วโลก รวมถึงประเทศไทย
ได้ เล็ งเห็ นความสํา คั ญ ของการแก้ ไขปั ญ หาดั งกล่ า ว
ซึ� งหลายหน่ ว ยงานมี ก ารกํา หนดแนวทางในการจั ด
การดูแลผู้ป่วยทีม� ภี าวะแทรกซ้ อนทีเ� ท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
มี ห ลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ จ ากหลายการศึ ก ษาในเรื� อง
ของการป้ องกั นและจั ด การภาวะแทรกซ้ อนดั งกล่ า ว
โดยหลักฐานเชิงประจักษ์(8) ในเรื�องการจัดการที�สาํ คัญ
ที� พบว่ ามี ป ระโยชน์ ควรดํา เนิ นการ ได้ แก่ การตรวจ
คัดกรอง การประเมินความเสี�ยง การมีทมี สหสาขาวิชาชี พในการดู แ ลผู้ ป่ วย การจั ด หารองเท้ า ที� เ หมาะสม
สํา หรั บผู้ ป่ วย และการให้ ความรู้ ในการดู แลเท้ า ด้ วย
ตนเอง ซึ�งหลายประเทศ เช่น ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย(9) อังกฤษ(10) แคนาดา(11) ได้ นาํ องค์ประกอบเหล่านี�
มาใช้ จั ดการบริ การด้ านการดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานที� มี
ภาวะแทรกซ้ อนที�เท้า โดยตัวอย่างของประเทศออสเตรเลีย(9) พบมีการจัดการเป็ น � ระดับ คือระดับปฐมภูมิ
เน้ นที�การเฝ้ าระวังและการตรวจคัดกรอง รวมถึงให้ การ
รักษาในเบื�องต้ น ระดับทุติยภูมิ มีการตรวจวินิจฉัยและ
การดู แลรั กษาในระดั บที� สูงขึ� น และในระดั บตติ ยภูมิ
ให้ ความสํา คั ญ ในการดู แลรั กษาผู้ ป่ วยที� ซั บซ้ อน
หรือพบความรุนแรงของโรคสูง
ถึ ง แม้ ว่ าประเทศไทยจะมี ก ารกํา หนดแนวทาง
ปฏิบั ติ ในการดู แลผู้ ป่ วยเบาหวานที� มีภาวะแทรกซ้ อน
ที�เท้ าตั�งแต่ปี พ.ศ. ���2(12) แต่ปัญหาภาวะแทรกซ้ อน
ยั งไม่ พ บแนวโน้ มที� ลดลง ทั� งนี� ประเทศไทยยั งขาด
ข้ อมู ล พื� นฐานในเรื� องทรั พ ยากรและการดํา เนิ นการ
ที� เ กี� ยวข้ องในการจั ดการปั ญหาดั งกล่ า ว นอกจากนี�
ยังขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมของประเทศใน
ด้ านการบริ การด้ านภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ าสํา หรั บ
ผู้ ป่ วยเบาหวาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลทั� วไปและ
โรงพยาบาลชุ ม ชน เพื� อจะนํา ข้ อมู ล ที� ได้ มาใช้ เป็ น
พื� นฐานในการกํา หนดทรั พยากร และการพั ฒนา
บริการต่อไป
660

การศึกษานี� มีวัตถุประสงค์เพื� อสํารวจองค์ประกอบ
การบริ ก ารด้ านภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ า สํา หรั บ ผู้ ป่ วย
เบาหวานในโรงพยาบาลทั� วไปและโรงพยาบาลชุ มชน
ในประเทศไทย

วิธีการศึกษา

รูปแบบและประชากรที�ศึกษา
การศึกษานี�เป็ นการศึกษาแบบเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม ทํา การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ก ารด้ าน
ภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ า สํา หรั บ ผู้ ป่ วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั� วไปและโรงพยาบาลชุ มชนทุ กแห่ งใน
ประเทศไทย จํา นวนทั� งสิ� น ��� แห่ ง ระหว่ างเดื อน
เมษายนถึงกันยายน 2556
เครือ� งมือทีใ� ช้
แบบสอบถามมีลั กษณะเป็ นชนิ ดตอบเอง จํา นวน
ข้ อคําถามมีท�ังสิ�น �� ข้ อ แบ่งเนื�อหาออกเป็ น ข้ อมูล
การบริการด้านการตรวจคัดกรอง การประเมินความเสีย� ง
การให้ ความรู้แก่ผ้ ูป่วย รองเท้ าสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน
นอกจากนี� มีการประเมิ นศั กยภาพในการรั กษา และ
ความพร้ อมในการดูแลผู้ป่วยด้ วยทีมสหสาขาวิชา เนื�อหา
ของแบบสอบถามได้ รับการทบทวนโดยผู้เชี�ยวชาญด้ าน
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที�มภี าวะแทรกซ้ อนที�เท้า � ท่าน
ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นพยาบาลที�มีหน้ าที�รับผิดชอบ
คลินกิ เท้า คลินกิ เบาหวาน หรือคลินิกโรคไม่ตดิ ต่อเรื�อรัง
ขึ�นอยู่กับบริบทและการบริหารจัดการของโรงพยาบาล
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้ วิ จัยดําเนิ นการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึง
โรงพยาบาลทั� ว ไปและโรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ งใน
ประเทศไทย จํานวนทัง� สิ�น 802 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทั�วไป จํานวน �� แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน
��� แห่ง ผู้กรอกข้ อมูลเป็ นพยาบาลที�มีหน้ าที�เกี�ยวข้ อง
ในการดู แลผู้ ป่ วยเบาหวานที� มี ภาวะแทรกซ้ อนที� เ ท้ า
มี การส่งแบบสอบถามกลั บทางไปรษณี ย์ หรื อโทรสาร
ใช้ ระยะในการทําและส่งกลับแบบสอบถามทัง� สิ�น 1 เดือน
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การบริการผู้ป่วยเบาหวานที�มภี าวะแทรกซ้ อนที�เท้ า - ผลการสํารวจโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั�วไปในประเทศไทย

หลั งจากนั� น ทํา การโทรศั พท์ติดตามโรงพยาบาลที� ยัง
ไม่ได้ ส่งแบบสอบถามกลับ
สถิติทีใ� ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้ อมู ลที� ได้ นาํ มาวิเคราะห์ ในภาพรวมของประเทศ
คํานวณค่าความถี� ร้ อยละของการบริการด้ านการตรวจ
คัดกรอง การประเมินความเสี�ยง การให้ ความรู้แก่ผ้ ูป่วย
รองเท้ าสํา หรั บผู้ ป่ วยเบาหวาน ศักยภาพในการรั กษา
และความพร้ อมในการดูแลผู้ป่วยด้ วยทีมสหสาขาวิชา

ผลการศึกษา

จากการส่งแบบสํารวจทางไปรษณียไ์ ปยังโรงพยาบาล
ทั�งหมด ��� แห่ง ได้ รับการตอบกลับ เป็ นจํานวน ���
แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ ��.� ซึ�ง ในจํานวนนี�มโี รงพยาบาลทั�วไป �� แห่ง (ร้ อยละ 55.7) และโรงพยาบาลชุมชน
436 แห่ง (ร้ อยละ 60.3) ผลการศึกษาแบ่งเป็ นประเด็น
ต่างๆ ดังนี�
ภาพรวมการบริการด้านภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วย
เบาหวาน
ในการศึ กษาครั� งนี� ได้ มี การศึ กษาการบริ การด้ า น

ตารางที� � ภาพรวมการบริการด้านภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทัว� ไปใน
ประเทศไทย (n = 480)
การบริการในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลทั�วไป (n = 44) โรงพยาบาลชุมชน (n = 436)
จํานวน (ร้ อยละ)
จํานวน (ร้ อยละ)

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้ อนที�เท้า
มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้ อนที�เท้า
มีการตรวจประเมินระบบหลอดเลือดที�เท้าโดยใช้
Doppler ultrasound เพื�อประเมินค่า ankle-brachial index (ABI)
มีเครื�องมือที�ใช้ ในการตรวจรับความรู้สกึ การป้ องกันตนเองที�เท้า
ได้ แก่
- Monofilament
- ส้อมเสียง
- อื�นๆ

44
7

(100.0)
(15.9)

432
52

(99.1)
(11.9)

43
0
1

(97.7)
(0)
(2.3)

420
5
39

(96.3)
(1.1)
(8.9)

การประเมินความเสี�ยง
มีการแบ่งผู้ป่วยตามระดับความเสี�ยงของการเกิดแผลที�เท้า
มีการประเมินความเหมาะสมของรองเท้าที�ผ้ ปู ่ วยสวมใส่

42
41

(95.5)
(93.2)

421
383

(96.6)
(87.8)

การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้ อนที�เท้า
รักษารอยโรคของเท้าที�ไม่ใช่แผล เช่น หนังแข็ง (callus)
รักษาแผลระดับน้ อย
รักษาแผลระดับปานกลาง
รักษาแผลระดับรุนแรง
ผ่าตัดรักษาเท้าผิดรูป
ผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ

32
43
43
40
9
3

(72.7)
(97.7)
(97.7)
(90.9)
(20.5)
(6.8)

323
396
384
148
11
8

(74.1)
(90.8)
(88.1)
(33.9)
(2.5)
(1.8)

การให้ ความรู้
มีการให้ ความรู้ผ้ ปู ่ วยในการให้ ดูแลเท้าด้ วยตนเอง

44

(100.0)

425

(97.5)

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ าสํา หรั บผู้ ป่ วยเบาหวานตาม
ระดับโรงพยาบาล ดังแสดงในตารางที� �
อุ ปกรณ์เสริ มรองเท้า และรองเท้าสํา หรับผู ้ป่วย
เบาหวาน
ผลการสํา รวจเรื� องของอุ ป กรณ์ เสริ มรองเท้ า และ
รองเท้ าสํา หรั บผู้ ป่ วยเบาหวานในโรงพยาบาล พบว่ า
ในโรงพยาบาลทั� วไปมีการจั ดหาอุ ปกรณ์ เสริ มรองเท้ า
ร้ อยละ ��.� รองลงมาคื อ มี การตั ดรองเท้ าที� มีการ
พิมพ์ รูปเท้ าหรื อดัดแปลงตามสภาพเท้ าผู้ป่วย ร้ อยละ
��.� และที� ยั งไม่ มี การจั ดหารองเท้ า/ตั ดรองเท้ า ถึ ง
ร้ อยละ �.� สําหรับโรงพยาบาลชุมชนพบว่า มีการจัดหา
อุปกรณ์เสริมรองเท้า ร้ อยละ ��.� รองลงมาคือ มีการ
จัดหารองเท้ า ร้ อยละ ��.� และที�ยังไม่มีการจั ดหา
รองเท้ า/ตัดรองเท้า ถึงร้ อยละ ��.� ดังตารางที� �
ทีมสหสาขาวิชาชีพที�ดูแลเท้าเบาหวาน
ทีมสหสาขาวิ ชาชี พที� ดู แลภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ าใน
ผู้ ป่ วยเบาหวานของโรงพยาบาลทั�วไป คิดเป็ นร้ อยละ
��.� และโรงพยาบาลชุมชนคิดเป็ นร้ อยละ 72.0 และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้ วยวิชาชีพต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที� �

ปั ญหาที�พบในเรื�องของการดูแลภาวะแทรกซ้อน
ทีเ� ท้า
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ทราบแนวทางการตรวจคัดกรองเท้า อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีพ� บมากที�สดุ ในเรื�องของ
การดูแลภาวะแทรกซ้ อนที�เท้าของโรงพยาบาลทัว� ไปและ
โรงพยาบาลชุมชน คือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อจํานวน
ผู้ ป่ วย รองลงมาคือ โรงพยาบาลไม่ มีศูนย์ตัดรองเท้ า
และโรงพยาบาลขาดสื�อการเรียนรู้ ตามลําดับ ดังตารางที�
4
การจัดหารองเท้าสําหรับผูป้ ่ วยสําหรับผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสี�ยงปานกลางและกลุ่มเสีย� งสูง
ในการจัดหารองเท้ าเพื� อป้ องกันการเกิดแผลที�เท้ า
โรงพยาบาลทั�วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการส่งผู้ป่วย
ไปยั งโรงพยาบาลที� มี ก ารตั ด รองเท้ าภายในจั งหวั ด
คิ ดเป็ นร้ อยละ ��.� และร้ อยละ ��.� ตามลํา ดั บ
และโรงพยาบาลทัว� ไปมีการส่งผู้ป่วยไปนอกจังหวัดร้อยละ
��.� โรงพยาบาลชุ ม ชน ร้ อยละ �.� นอกจากนี�
โรงพยาบาลทัว� ไปยังมีการติดต่อกับบริษัทเอกชน ร้ อยละ
��.� ขณะที� โรงพยาบาลชุ ม ชนติ ด ต่ อ กั บ เอกชนถึ ง
ร้ อยละ ��.� ดังตารางที� �

ตารางที� � อุปกรณ์เสริมรองเท้าและรองเท้าสําหรับผูป้ ่ วยเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทัวไปในประเทศไทย
�
(n = 480)
อุปกรณ์เสริมรองเท้า/รองเท้ าสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรงพยาบาลทั�วไป (n = 44) โรงพยาบาลชุมชน (n = 436)
จํานวน (ร้ อยละ)
จํานวน (ร้ อยละ)

มีการจัดหาอุปกรณ์เสริมรองเท้า*

35

(79.5)

197

(45.2)

มีการจัดหารองเท้า**

14

(31.8)

149

(34.2)

มีการตัดรองเท้าโดยไม่มกี ารพิมพ์รปู เท้ า

1

(2.3)

14

(3.2)

มีการตัดรองเท้ าที�มกี ารพิมพ์รปู เท้าหรือ
ดัดแปลงตามสภาพเท้าผู้ป่วย

25

(56.8)

144

(33.0)

ไม่มกี ารจัดหารองเท้า/ตัดรองเท้ า

4

(9.1)

119

(27.3)

ไม่ระบุ

0

(0)

10

(2.3)

* อุปกรณ์เสริมรองเท้า หมายถึง การใช้ อุปกรณ์ เช่น แผ่นรองรองเท้ า อุปกรณ์พยุงส้ นเท้ าหรือฝ่ าเท้ า
** การจัดหารองเท้ า หมายถึง การที�โรงพยาบาลไม่สามารถตัดรองเท้ าได้ เอง แต่มกี ารจัดหารองเท้ าให้ ผ้ ปู ่ วย
จากโรงพยาบาลอื�นหรือบริษัทเอกชน
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วิจารณ์

เป็ นครั� งแรกเพื� อนํา มาใช้ เป็ นข้ อมู ล พื� นฐานในการ
การศึ กษานี� เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจระบบบริการ วางแผนพั ฒ นาระบบบริ ก าร ซึ� งการตรวจคั ด กรอง
การดู แลผู้ ป่ วยเบาหวานที� มี ภาวะแทรกซ้ อนที� เท้ าใน ภาวะแทรกซ้ อนที�เท้ าในผู้ป่วยเบาหวานถูกกําหนดเป็ น
โรงพยาบาลทั� วไป และโรงพยาบาลชุ มชนทุ ก แห่ ง นโยบายระดับประเทศตั�งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา(13)
ตารางที� � ทีมสหสาขาวิชาชีพที�ดูแลเท้าเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทัว� ไปในประเทศไทย (n = 480)
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

โรงพยาบาลทั�วไป (n = 44) โรงพยาบาลชุมชน (n = 436)
จํานวน (ร้ อยละ)
จํานวน (ร้ อยละ)

มีทมี สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย

36

(81.8)

314

(72.0)

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที�สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
นักเวชปฏิบตั ฟิ � ื นฟู /นักกายภาพบําบัด
โภชนากร /นักกําหนดอาหาร
แพทย์แผนไทย
แพทย์เวชปฏิบตั ทิ �วั ไป
อายุรแพทย์ท�วั ไป
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ ท่อ
ศัลยแพทย์ทว�ั ไป
ศัลยแพทย์กระดูกและข้ อ
ศัลยแพทย์หลอดเลือด
แพทย์เวชศาสตร์ฟ� ื นฟู
รังสีแพทย์

34
22
34
28
23
16
32
2
31
24
0
15
17

(77.3)
(50.0)
(77.3)
(63.6)
(52.3)
(36.4)
(72.7)
(4.5)
(70.5)
(54.5)
(0)
(34.1)
(38.6)

299
265
295
183
239
196
91
2
29
15
0
3
3

(68.6)
(60.8)
(67.7)
(42.0)
(54.8)
(45.0)
(20.9)
(0.5)
(6.7)
(3.4)
(0)
(0.7)
(0.7)

ตารางที� � ปั ญหาที�พบในเรื�องของการดูแลภาวะแทรกซ้อนที�เท้าของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทัว� ไปในประเทศไทย
(n = 480)
การบริการ
บุคลากรไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ป่วย
โรงพยาบาลไม่มศี ูนย์ตดั รองเท้า
โรงพยาบาลขาดสื�อการเรียนรู้
โรงพยาบาลไม่ทราบแหล่งจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์
ในการตัดรองเท้า
บุคลากรขาดความรู้
โรงพยาบาลไม่ทราบแนวทางการดูแลแผลที�เท้า
โรงพยาบาลไม่ทราบแนวทางการตรวจคัดกรองเท้ า
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

โรงพยาบาลทั�วไป (n = 44) โรงพยาบาลชุมชน (n = 436)
จํานวน

(ร้ อยละ)

จํานวน

(ร้ อยละ)

29
24
17
11

(65.9)
(54.5)
(38.6)
(25.0)

295
266
234
138

(67.7)
(61.0)
(53.7)
(31.7)

9
2
1

(20.5)
(4.5)
(2.3)

156
50
19

(35.8)
(11.5)
(4.4)
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ตารางที� � การจัดหารองเท้าสําหรับผูป้ ่ วยกลุ่มเสี�ยงปานกลางและกลุ่มเสี�ยงสูง (n = 480)
การบริการ
ส่งผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลที�มกี ารตัดรองเท้ าภายในจังหวัด
ส่งผู้ป่วยไปนอกจังหวัด
ติดต่อบริษัทเอกชน
แนะนําสถานบริการตัดรองเท้าสําหรับผู้ป่วย
ไม่มบี ริการตัดรองเท้ าให้ ผ้ ปู ่ วย

จากการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลทั�วไปและโรงพยาบาล
ชุ มชนส่ ว นใหญ่ มี ก ารดํา เนิ น การด้ านการคั ด กรอง
ภาวะแทรกซ้ อนทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โดยอุปกรณ์
ที�สาํ คัญ ได้ แก่ monofilament และการคลําชีพจรที�เท้า
เพื� อประเมินระบบหลอดเลื อดที� เท้ า มี เพี ยงบางโรงพยาบาลที�สามารถมีเครื� อง Doppler ultrasonography
เพื� อประเมิ น ภาวะหลอดเลื อดแดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น
สํา หรั บ ด้ านการดู แ ลรั ก ษา โรงพยาบาลทั� วไปและ
โรงพยาบาลชุ ม ชนมี ที ม สหวิ ช าชี พ ในการดู แ ลภาวะ
แทรกซ้ อนทางเท้ าในผู้ ป่ วยเบาหวาน ซึ� งส่ วนใหญ่ จะ
ประกอบด้ วยพยาบาลเวชปฏิ บั ติ พยาบาลวิ ช าชี พ
นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหาร
และเจ้ าหน้ าที� แพทย์ แ ผนไทย สํา หรั บ แพทย์ ใ นที ม
สหวิ ชาชี พ ของโรงพยาบาลชุ มชนได้ แก่ แพทย์ เ วชปฏิบัติท�วั ไป สําหรับโรงพยาบาลทั�วไปได้ แก่อายุรแพทย์
ทั� วไปและศั ล ยแพทย์ ท�ั วไป ซึ� งโรงพยาบาลชุ มชน
ส่ ว นใหญ่ จ ะสามารถให้ การดู แ ลรั ก ษารอยโรคของ
เท้ า ที� ไม่ ใช่ แ ผล และให้ การรั กษาแผลในระดั บ น้ อย
ถึงปานกลาง ส่ วนโรงพยาบาลทั�วไปส่วนใหญ่ สามารถ
ให้ การรั กษาแผลถึงระดับรุนแรง ส่วนการผ่าตัดรั กษา
เท้ าผิดรูป และการผ่าตัดโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ
จะมี การส่ งต่ อ ผู้ ป่ วยไปยั งโรงพยาบาลที� มี ศั ก ยภาพ
สูงกว่า
ปั ญ หาที� สํา คั ญ ในการดู แ ลภาวะแทรกซ้ อนทาง
เท้ า ในผู้ ป่ วยเบาหวานที� พบในโรงพยาบาลทั� วไปและ
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โรงพยาบาลทั�วไป (n = 44) โรงพยาบาลชุมชน (n = 436)
จํานวน

(ร้ อยละ)

จํานวน

(ร้ อยละ)

11
6
14
7
3

(25.0)
(13.6)
(31.8)
(15.9)
(6.8)

135
15
265
52
25

(31.0)
(3.4)
(60.8)
(11.9)
(5.7)

โรงพยาบาลชุ มชน ได้ แก่ การขาดแคลนบุ ค ลากร
การขาดแคลนอุ ปกรณ์ monofilament เนื� องจากการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้ อนทางเท้าในผู้ป่วยแต่ละรายต้ อง
ใช้ ระยะเวลามาก และมีจาํ นวนผู้ป่วยมาก และปัญหาอีก
ด้ านที�สาํ คัญ ได้ แก่ การบริ หารจั ดการเรื� องการจัดหา
อุปกรณ์เสริมรองเท้ า และการจัดหารองเท้าที�เหมาะสม
สําหรับผู้ป่วยเบาหวานที�มีความเสี�ยงปานกลาง และสูง
ทั� งนี� มี จาํ นวนโรงพยาบาลทั� วไปประมาณครึ� งหนึ� ง
และโรงพยาบาลชุ ม ชนบางแห่ ง ที� สามารถให้ บริ ก าร
ตัดรองเท้ าที�มีการพิ มพ์ รูปเท้ าได้ แต่ยังมีโรงพยาบาล
ทั� วไปอี ก ครึ� งหนึ� งและโรงพยาบาลชุ ม ชนส่ ว นใหญ่
ที� ต้ องส่ งผู้ ป่ วยไปรั บบริ การตั ดรองเท้ าในโรงพยาบาลที� มี ศั ก ยภาพสู ง กว่ าทั� งภายในจั ง หวั ด และ
ภายนอกจังหวัด รวมถึงการรับบริการจากบริษัทเอกชน
ที�เข้ าไปรับตัดรองเท้าให้ ในโรงพยาบาล ซึ�งเป็ นทางเลือก
สํา หรั บโรงพยาบาลให้ สามารถจั ดการแก้ ไขปั ญ หาให้
กั บ ผู้ ป่ วย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามสํา หรั บ การดํา เนิ น งาน
ของบริษัทเอกชน ยังไม่มีหน่วยงานใดที�เข้ ามาตรวจสอบ
เรื� องมาตรฐานของรองเท้ า และความคุ้ มค่ า ด้ า นราคา
ทั� งนี� จึ งควรมี การเพิ� มศั กยภาพของโรงพยาบาลทั� วไป
หรื อโรงพยาบาลชุ มชนให้ สามารถตั ดรองเท้ าสํา หรั บ
ผู้ป่วยเบาหวานได้ ยกเว้ นในรายที�มีความยุ่งยากซับซ้ อน
ให้ มกี ารส่งต่อไป ยังโรงพยาบาลที�มศี ักยภาพสูงกว่า เช่น
โรงพยาบาลศู นย์ หรื อโรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย
อย่างไรก็ตามควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
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การบริการผู้ป่วยเบาหวานที�มภี าวะแทรกซ้ อนที�เท้ า - ผลการสํารวจโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั�วไปในประเทศไทย

จั ดการคนให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดจากทรัพยากรที� มีอยู่
การเสริมสร้ างให้ ผ้ ปู ่ วยมีความรู้และสามารถจัดการดูแล
ตนเองได้ รวมถึ งการสร้ างเครื อข่ า ยบริ การที� มี ความ
เข้ มแข็ง เช่น โรงพยาบาลในเครือข่ายเดียวกัน มีความ
สามารถ ความชํานาญในแต่ละด้ าน และมีการรับส่งต่อ
และส่งกลับผู้ป่วยที�มีปัญหาในเครือข่าย เพื�อช่วยแก้ ไข
ปัญหาซึ�งกันและกัน
การศึ กษานี� มีข้ อจํา กัดในเรื� องระยะเวลา ทํา ให้ ไม่
สามารถดําเนินการติดตามโรงพยาบาลได้ ครบทุกแห่ ง
อย่ างไรก็ตาม ข้ อมูลจากโรงพยาบาลที�เข้ าร่ วมทุกแห่ ง
สามารถนํา มาใช้ วิ เ คราะห์ และทํา ให้ เห็ น บริ บ ทภาพ
รวมของประเทศในการดู แลผู้ ป่ วยเบาหวานที� มีภาวะ
แทรกซ้ อนที�เท้ าเพิ� มขึ� น ซึ� งสามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูล
พื�นฐานในการวางแผนนโยบายต่างๆที�เกี�ยวข้ องต่อไป
สรุป
การสํา รวจองค์ ประกอบของการบริ การด้ า นภาวะ
แทรกซ้ อนที�เท้ าสํา หรั บผู้ ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาล
ทั� ว ไปและโรงพยาบาลชุ มชนในประเทศไทยมี ความ
สํา คัญเป็ นอย่างยิ� ง เนื� องจากเป็ นข้ อมูลพื� นฐานในการ
วางแผนนโยบายการพัฒนาระบบบริการในเรื�องการดูแล
ภาวะแทรกซ้ อนที�เท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศ
โดยเฉพาะเรื� องการจั ด การทรั พ ยากรที� มี อ ยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด และมาตรการในการวางแผนแก้ ไขและ
ป้ องกั นปั ญหาต่ า งๆ ทั� งนี� เพื� อให้ เห็นภาพรวมของ
โรงพยาบาลรัฐทัว� ประเทศ ควรทําการศึกษาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยที�มีภาวะแทรกซ้ อนที�เท้าในโรงพยาบาลศูนย์ต่อไป
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Abstract: Diabetic Foot Care Service for Diabetic Patients – A National Survey Study of Community and General
Hospitals in Thailand
Supalak Mirattanaphrai, B.Sc.; Netima Cooney, M.D., M.Sc.; Pornthip Preechachaiyavit, M.Sc.;
Rachanibool Udomchairat, M.A.; Sureeporn Khonlaeaid, M.S.; Somkiat Potisat, M.D.
Institute of Medical Research and Technology Assessment, Department of Medical Services, Ministry of
Public Health
Journal of Health Science 2014;23:659-66.
Foot complications in diabetic patients are the major factors that influence the quality of life in
patients. In order to improve the health care management system for patients with foot complications,
base line information is required. This study aimed to survey the health service components regarding
diabetic foot complications in all general and community hospitals in Thailand. Self-administered
questionnaires were delivered to all general and community hospitals, a total of 802 hospitals, during
April to September 2013. There were 480 hospitals returning the filled questionnaires. This was a
59.8 percent response rate. The results of the study showed that most of the hospitals evaluated foot
complications and classified diabetic patients based on their risks. Although most hospitals had evaluated the appropriateness of patients’ footwear, only half of them were able to provide footwear and foot
orthoses for patients with moderate or high risks. Regarding treatment, the majority of hospitals were
able to treat patients with mild to moderate diabetic foot infection. This survey information is beneficial
for policy planning regarding health care management system for patients with foot complications in
Thailand.
Key words: diabetes, diabetic foot, clinical services, survey, Thailand
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